
BŪDAMI SAULĖJE, 
ELKITĖS SUMANIAI.
SUMAŽINKITE GRĖSMĘ 
SUSIRGTI VĖŽIU 



Kaip turėtumėte elgtis saulėje?
Netapkite nudegimo auka
Šviečiant kaitriai saulei, tiek gyvendami gimtojoje 
šalyje, tiek viešėdami svetur, glauskitės pavėsyje, 
vilkėkite odą pridengiančius rūbus, naudokite 
apsaugines priemones, skirtas neutralizuoti žalingą 
saulės poveikį, su ne mažesniu kaip 15-os vienetų 
apsaugos kodu (SPF 15).

Nuo 11 val. iki 15 val. būkite pavėsyje, venkite 
tiesioginių saulės spindulių
Vasaros metu labiausiai žalingas saulės poveikis 
pasireiškia vidurdienį. Tuo laiku naudokitės skėčiu 
nuo saulės, būkite medžių pavėsyje,  
kitoje priedangoje arba pasilikite namuose.

Vilkėkite marškinėlius, galvą denkite skrybėle, 
užsidėkite saulės akinius
Esant intensyviausiam saulės spindulių poveikiui,  
vien tik apsauginių odos priemonių nepakanka.

Naudokite pakankamai stiprią (ne silpnesnę  
nei 15-os apsauginių vienetų – SPF 15) 
 apsauginę priemonę nuo įdegimo
Siekdami apsisaugoti nuo žalingo saulės poveikio, 
gausiai ir reguliariai naudokite pasirinktą apsaugą. 
Tačiau žinokite, jog vien tik apsauginės priemonės 
nuo įdegimo nepakaks, reikėtų būti pavėsyje, 
pridengti odą. Prisiminkite, kad apsauginės 
priemonės nuo įdegimo naudojimas nepateisina 
ilgalaikio buvimo saulėkaitoje.

Ypatingai rūpinkitės vaikais
Vaiko oda yra ypač švelni. Saugokite vaikus nuo 
žalingo saulės spindulių poveikio, ypatingai 
vidurdienį. Vesdami vaiką į lauką saulėtą karštą dieną, 
užmaukite jam lengvą kepuraitę.

Pernelyg didelė saulės ar 
soliariumų ultravioletinė 
(UV) spinduliuotė – tai viena 
iš pagrindinių odos vėžio 
išsivystymo priežasčių. 

Saikingai mėgaudamiesi saulės 
spinduliais, stengdamiesi 
pernelyg neįdegti odos 
ir vengdami deginimosi 
soliariume, galite sumažinti 
grėsmę susirgti odos vėžiu.

Šis lankstinukas patars Jums:
•  kaip sumažinti grėsmę susirgti odos vėžiu,
•  kada turėtumėte saugoti savo odą,
•  kaip reikėtų elgtis saulėje.



Venkite deginimosi soliariume
Soliariumas nėra saugesnė deginimosi saulėje 
alternatyva. Soliariumų skleidžiamos tam tikros 
UV spinduliuotės intensyvumas gali būti 10–15 
kartų didesnis už vidurdienį saulės skleidžiamą 
spinduliuotę. Tikimybė susirgti odos vėžiu padidėja 
net iki 75 proc., jei soliariumuose pradedama lankytis 
iki 30 metų amžiaus.

Informuokite savo gydytoją apie neįprastus 
apgamus ar odos pakitimus
Ankstyvas odos vėžio diagnozavimas gali išgelbėti 
gyvybę.
 
UV indeksas
Bendrasis saulės ultravioletinės spinduliuotės 
indeksas, arba UV indeksas, leidžia įvertinti saulės 
spinduliuotės žemės paviršiuje intensyvumą. Kuo 
aukštesnė indekso reikšmė, tuo didesnė nudegimo 
saulėje grėsmė, o taip pat ir trumpesnis laikas,  
per kurį Jūsų odai gali būti pakenkta.

UV indeksas svyruoja priklausomai nuo Jūsų buvimo 
vietos, metų laiko, oro sąlygų, dienos meto ir vietovės 
aukščio pagal jūros lygį. UV indeksas nebūtinai visada 
bus aukščiausias karščiausiu metu. 

UV indeksas visada pateikiamas vietos saulės 
vidurdieniui, t. y. momentui, kai Saulė yra aukščiausiai 
danguje (zenite), tačiau šis momentas nėra 
vidurdienis vietos laiku. Lietuvoje vietos saulės 
vidurdienis yra apie 13:30 val.

Didžiausias UV kiekis Lietuvoje mus pasiekia giedrą 
vasaros vidurdienį.

UV indekso prognozes įvairiose Lietuvos vietose 
galite sužinoti apsilankę svetainėje www.meteo.lt

Žinokite savo odos tipą
Kuo šviesesnė Jūsų oda, tuo atsargesnis turite būti 
saulėje. Nusistatę savo odos tipą, sužinosite,  
kaip apsisaugoti nuo žalingo saulės poveikio.

Specialistai yra nustatę šešis skirtingus odos tipus. 
Kiekvienam odos tipui būdinga tam tikra odos 
spalva ir tonas, būtų pravartu atsižvelgti į šiuos 
požymius. Palyginkite savo rankų odos spalvą su 
nurodytomis nuotraukose. Pasirinkite labiausiai 
Jūsų plaukų ir akių spalvą atitinkantį apibūdinimą, 
atkreipkite dėmesį į tai, kaip Jūsų odą gali paveikti 
intensyvi saulė, jei oda nėra apsaugota.

1 tipas
Oda dažnai nudega, įdega retai, dažnai 
strazdanota. Plaukai rausvi arba labai 
šviesūs, akys – žydros arba žalsvos.

2 tipas
Oda paprastai nudega, kartais įdega. 
Plaukai šviesūs, akys – žydros arba 
rusvos.

3 tipas
Oda kartais nudega, dažniausiai įdega. 
Plaukai rusvi, akys – rusvos.

4 tipas
Oda retai nudega, paprastai įdega. 
Plaukai tamsiai rudi, akys – rudos.

5 tipas
Oda natūraliai rusva. Plaukai ir akys 
dažniausiai rudos spalvos.

6 tipas
Oda natūraliai tamsiai ruda, plaukai juodi, 
akys tamsiai rudos.



Kam rizika susirgti odos vėžiu yra didžiausia?
Tikėtina, kad kai kuriems žmonėms, skirtingai  
nuo kitų, gali greičiau išsivystyti odos vėžys.  
Tokiems žmonėms būdingos šios savybės:
•  blyški oda, lengvai nudeganti esant intensyviai 

saulei,
•  odoje gausu apgamų ar strazdanų,
•  rausvi arba šviesūs plaukai,
•  šviesios akys,
• j ie patys ar šeimos nariai yra sirgę odos vėžiu,
•  buvo nudegę saulėje.

Kas yra nudegimas nuo saulės?
Nudegusi oda tampa nejautri, besilupanti ar perštinti. 
Jei Jūsų oda paraudo, tai – jau ne įdegimas,  
o nudegimas nuo saulės. Tai yra aiškus ženklas,  
kad Jūsų odos ląstelių DNR pakenkė pernelyg didelė 
UV spinduliuotė. Ilgainiui ši žala gali sudaryti sąlygas 
išsivystyti odos vėžiui.

Kiek mums reikia saulės?
Mums visiems reikia kažkiek saulės šviesos, kad 
gamintųsi pakankamai vitamino D ir būtų palaikomas 
kaulų tvirtumas. Nustatyti vieną visiems tinkantį ir 
rekomenduojamą saulės spindulių kiekį neįmanoma. 
Saikingas mėgavimasis saule, apsaugos priemonių 
nuo saulės nudegimo naudojimas turėtų padėti 
žmonėms rasti pusiausvyrą. Neturėtumėte leisti 
parausti ar net nudegti savo odai, kad užtikrintume 
pakankamą vitamino D kiekį organizme.

Kai kurie žmonės yra linkę turėti mažesnį vitamino 
D kiekį. Tai pasakytina apie tamsiai rudos ar juodos 
odos spalvos žmones, dėvinčiuosius visiškai 
slepiančius odą rūbus ir nėščiąsias. Kompetentingos 
institucijos rekomenduoja, kad tokie žmonės 
kasdien vartotų papildą, turintį 10 μg (400 IU) 
vitamino D.

Kada turėčiau saugotis?
Įvertinę savo odos tipą ir atsižvelgę į UV indeksą, 
sužinosite, kada turėtumėte saugotis nuo žalingo 
saulės poveikio.

  Nedidelė grėsmė 
Saugotis nebūtina

  Vidutinė grėsmė 
Saugokitės vidurdienį, nebūkite pernelyg ilgai 
saulėkaitoje be apsaugos priemonių.

  Didelė grėsmė 
Pridenkite atviras odos vietas, būkite pavėsyje 
nuo 11 val. iki 15 val. Atviras odos vietas patepkite 
priemone, saugančia nuo žalingo saulės poveikio, 
kurios apsaugos titras ne mažesnis nei 15 (SPF 15).

  Labai didelė grėsmė  
Būkite pavėsyje nuo 11 val. iki 15 val. Atviras odos 
vietas patepkite ne silpnesne nei 15-os vienetų 
apsaugos priemone (SPF 15) nuo žalingo saulės 
poveikio. Jei pabuvus saulėje Jūsų oda paraudo 
ar raudonai nudegė, Jums būtina papildomai 
pasirūpinti odos apsauga. 
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Cancer Research UK neprisiima atsakomybės dėl vertimo netikslumų ir dėl konteksto, 
kuriame vertimas publikuojamas. Už šį vertimą atsakinga yra tik POLA. 
© Cancer Research UK, 2015.

Papildoma informacija
Daugiau informacijos apie vėžinius susirgimus 
lietuvių kalba galite rasti Pagalbos onkologiniams 
ligoniams asociacijos (POLA) internetinėje 
svetainėje www.pola.lt.
Daugiau informacijos apie vėžį anglų kalba galima
rasti pacientams skirtoje svetainėje
www.cruk.org/about-cancer

Apie Cancer Research UK
Tai mokslininkų organizacija, siekianti išgelbėti 
daugiau gyvybių, išvengti, kontroliuoti ir išgydyti 
visas vėžio rūšis. Visa informacija lankstinukuose 
yra kruopščiai patikrinta, paremta naujausiais 
mokslinių tyrimų duomenimis. 

Apie POLA
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA)
vienija pacientų draugijas ir kitas nevyriausybines
organizacijas. POLA siekia, kad sergantieji
onkologinėmis ligomis gautų ne tik kokybišką 
medicininę, bet ir edukacinę, socialinę, psichologinę 
pagalbą. POLA veiklos ir finansines ataskaitas rasite 
svetainėje www.pola.lt

Paremti POLA galite:
•	 skirdami 2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų 

mokesčio
•	pervesdami paramą į POLA banko sąskaitą
•	paremdami prekėmis ar paslaugomis
•	prisijungdami prie POLA savanorių komandos

Rekvizitai
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija
Įmonės kodas: 302704554
Reg. adresas: A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas
Sąskaitos Nr.: LT 63 7044 0600 0779 8055
Telefonas: +370 686 39032
El. paštas: info@pola.lt


